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určeno všem občanům Loučan

SLOVO STAROSTY
Vážení a milí spoluobčané.

Přichází období, na které se nejvíce těší děti, ale i všichni dospělí. Pro každého z nás je tato doba
časem, kdy se zastaví, bilancuje, vzpomíná, víc myslí na druhé, pomáhá, dělá dobré skutky, …
Doba adventní a celý vánoční čas, ať je pro nás všechny dobou štěstí, klidu a spokojenosti. Věřím,
že v nadcházejícím adventním čase najde každý z Vás radost, pohodu a ve svém srdci hodně místa
pro své blízké a třeba i pro zcela neznámé lidi, kteří Vaši pomoc potřebují. Ať vánoční svátky jsou
dobou nejen přijímání darů, ale především o rozdávání lásky, pomoci a uzdravení lidských vztahů.
Do nového roku 2016 přeji Vám všem hodně zdraví, spokojenosti a dobré vůle. Ing. Josef Kurfűrst
Jaké dárky k Vánocům?
Vybrat dárek je mnohdy problém. Ale nejen to.
Problémem může být i dar přijmout. Dary jsou totiž
jakýmsi druhem řeči. Způsob, kterým někomu cosi
dáváme, něco vyjadřuje: jsou to slova proměněná v
čin.
Podělení se o radost . Krásným a obšťastňujícím
darem může být, pokud se s někým, komu nejsem
nic dlužen, podělím o to, co sám mám. Dělím se tak
o radost, případně o užitek z toho, co vlastním, aniž
chci něco získat. Takový dar je opravdu svobodný a
obdarovaného nechce a nemá spoutat. A konečně
dar v nouzi, kdy se dělíme o to, čeho má jeden více a
druhý méně, je uznáním potřebnosti a rovné důstojnosti všech lidí.
Dary zviditelňují vztahy . Charakter daru, okolnosti jeho předání i potřeba vděčnosti, nebo dokonce její
vyžadování, to všechno je obrazem vztahu i kvalit obdarovávajícího. Dary jsou totiž zviditelněním
vztahů, které mezi dárci a obdarovanými panují. Dary samy ale vztahy netvoří!
Lidem přirozeně dárky dělají radost. Někdy ale podlehneme představě, že platí jakási přímá úměra: čím
více dárků, tím více radosti. Není tomu tak! Dárek není jen věc, která má určitou hodnotu. Dárek je
především osobní poselství, které říká „mám tě rád“. A něco takového se penězi vyjádřit nedá.
V dárku totiž dáváme sami sebe. A to je velká věc, kterou bychom o Vánocích měli zažít.
Nestydět se za projev lásky. O Vánocích se otvírají lidská srdce. Ano, je tomu tak - co to však znamená?
Je to doba, kdy si dospělí vzájemně projevují více lásky, kdy ji více dávají najevo a nestydí se za ni. Je to
také velká příležitost k odpuštění a k usmíření všude tam, kde došlo k nedorozumění a k hořkostem.
Tip pro rodiče. Děti toho velice mnoho dostávají. Naskýtá se tak příležitost, aby se také samy učily
dávat. Aby mohly zakoušet radost a uspokojení z toho, že mohou někomu udělat něco dobrého jen z
vděčnosti za to, co samy z lásky a bez zásluh přijaly.
Na co o Vánocích nezapomenout ? Ani při všech vánočních starostech a radostech, bychom neměli na
něco zapomenout: o Vánocích se po celém světě slaví narození Ježíše Krista. Tehdy, před dvěma tisíci
lety, vstoupil do lidských dějin někdo zcela jedinečný, vzácný, a už z nich neodešel.
I naše Vánoce by tak pokaždé měly být něčím vzácným, zvláštním, byť se v našem životě opakují už
pokolikáté.
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Svatý Mikuláš a jeho nadělování. Co o něm víte?
V Česku a na Slovensku je v dnešní době při
mikulášské nadílce Mikuláš představován v
biskupském oděvu s dlouhým bílým vousem a je
doprovázen anděly a čerty. Tato skupinka obchází v
noci z 5. na 6. prosince. Andělé s Mikulášem roznášejí
dárky, čerti se starají o symbolické „trestání“ a
„strašení“ zlobivých dětí. Ne vždy však byl Mikuláš
doprovázen andělem a čertem. Kdysi s ním chodil
třeba obecní policajt. Anděl je ze všech společníků
nejmodernější verzí.
Celkově je Mikuláš jakousi přípravou na Vánoce, kdy
se nerozdávají příliš hodnotné a trvalé dary, ale spíše
jen nějaké pamlsky nebo malé dárky pro štěstí, však v době, ze které tento zvyk pochází, tedy v
době kdy byly podobné laskominy a některé druhy ovoce méně dostupné, toto bylo oceňováno více
než dnes. Ve všech dobách v této tradici však šlo především více o zážitek než o dary.

JMELÍ - co znamená a odkud je?
Větvička jmelí by neměla chybět o Vánocích v žádné domácnosti. Čím
více je na větvičce bílých bobulek, tím větší štěstí vás má čekat v novém
roce.
Tato stálezelená rostlina je obestřena tajemnem a legendami. Jmelí bylo
součástí pohanských obřadů. Bylo symbolem života a ochranným
talismanem. Věřilo se, že díky svým lepivým semenům má moc vyvolat
nebo udržet svazek mezi dvěma osobami opačného pohlaví.
Z Anglie pochází zvyk, že muž může políbit každou dívku či ženou, kterou potká pod zavěšeným
jmelím. Za každý polibek se utrhne jedna bílá bobulka. Poslední se na jmelí nechá až do dalších Vánoc,
aby z domu neodešla láska.

Podle jedné z křesťanských legend rostlo jmelí jako strom. Z jeho větví prý Josef vyřezal o Vánocích
kolébku pro Ježíška. Po třiatřiceti letech poté strom porazili Římané. Z jeho kmene vyrobili kříž, na
kterém Ježíše ukřižovali. Strom jmelí pak seschl do malých keříků a stejně jako věřící jsou živi z
Kristova těla, tak i jmelí ze živin jiných stromů.
Jmelí má přes tisíc odrůd. Je takzvaným poloparazitem. To znamená, že není úplně závislé na svých
hostitelích – listnatých stromech, hrušních, jabloních i javorech. Ptáci roznášejí jeho semena, ze kterých
po zakořenění vyrazí listy.

Parazitující rostlina není svému hostiteli příliš na obtíž, potřebuje od něj pouze vodu a minerály,
fotosyntézou si vytváří vlastní živiny. Je téměř nezničitelná, umírá až se stromem, s nímž žije. Například
na cedrech můžete najít jmelí staré až čtyři sta let. Roste i na jehličnatých stromech, odrůdy jsou však
drobnější než na listnáčích.

Silvestrovské a novoroční zvyky
Kdo by neznal pranostiku: "Jak na Nový rok, tak po celý rok"?
Co to ale pro nás znamená? Určitě bychom měli vynést všechny odpadkové
koše, převléct dočista všechno povlečení v postelích, vyprat a vyžehlit prádlo,
aby nikde nezůstal nějaký "rest".
Co je ale nejdůležitější - buďme na sebe milí a hodní!!! Pokud se budete cítit šťastni tento den, pak by se
Vám štěstí nemělo vyhýbat ani v novém roce.
Rady na závěr:
Neservírujte na Nový rok drůbež, ať Vám neuletí štěstí!
Na svátečním novoročním stole by neměla chybět čočka, aby se rozmnožovaly peníze
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LOUČANŠTÍ ŠIKOVNÍ HASIČI
SDH Loučany v letošním roce slavil nemalé úspěchy na sportovní scéně. Naše družstva se zapojila do
soutěže Biomac Hanácká Extraliga. Ta se skládá z 12 soutěží. V kategorii mužů se zúčastnilo celkem 54
družstev a v kategorii žen 28 družstev.
Družstvo našich mužů a také družstvo našich děvčat si odvezlo první místo v této náročné soutěži!
Muži se ještě zúčastnili všech 10 soutěží Velké ceny Prostějovska, kde se ze 48 družstev umístili na 3.
místě.

Vítězové letošní HANÁCKÉ EXTRALIGY : LOUČANY – MUŽI I ŽENY!
A pozadu nezůstalo ani všech 28 mladých hasičů. Ti dokázali v mladší kategorii vyhrát Okresní ligu
mladých hasičů v požárním útoku. Dále vyhráli poprvé v historii okresní kolo hry Plamen. Také
v soutěži Olomoucký drak obsadili přední místa. Dorostenci obsadili v okresním kole 2. a 3. místo.

Loučanští mladí hasiči pod vedením Dáši Bartoňkové.
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Za těmito úspěchy stojí nespočet hodin strávených tréninkem, což každý, kdo jezdí kolem hřiště potvrdí.
Protože nás hasiče tam můžete vidět skoro pořád. Ale v dnešní konkurenci to už bez tvrdého tréninku a
kvalitního vybavení nejde pomýšlet na dobré umístění. Od těchto aktivit se odvíjí i nemalá finanční
náročnost. Tady patří velké poděkování obci za podporu, sponzorům za přispění na ceny do tomboly na
plese a na hasičské soutěže, které pořádáme.
Snažíme se i podporovat kulturní dění v obci a zároveň získat nějaké finanční prostředky na naši činnost
pořádáním plesu, tanečních zábav, hasičské soutěže dospělých a mladých hasičů. Tímto bych chtěl
poděkovat všem, kteří nás chodí podporovat na tyto akce a zároveň požádat všechny občany o tolerování
zvýšené hlučnosti při těchto akcích. Ale bez finančních prostředků z akcí bychom skoro nic z výše
uvedeného dělat nemohli.
Ale hasiči se nevěnují jen požárnímu sportu. Zabezpečujeme ze svých řad jednotku sboru dobrovolných
hasičů obce, kterou ze zákona o požární ochraně obec zřizuje. I když nemáme moc ostrých výjezdů, tak
musíme být neustále připraveni vyrazit při vyhlášení poplachu, nebo pomoci obci. Každý rok se musíme
zúčastňovat různých školení na HZS Olomouc, ale hlavně udržovat připravenou techniku k zásahu.
Starosta SDH Loučany Petr Kohoutek

Základní škola a Mateřská škola Loučany
Za 1. čtvrtletí tohoto školního roku jsme už nasbírali spoustu jedniček a užili si
hodně legrace.
V říjnu navštívilo mateřskou školu divadlo, kde děti viděly pohádku O třech
prasátkách. Děti ze školky také navštívily opravdové divadlo v Olomouci.
Školáci proháněli draky na obloze, v projektovém vyučování v rámci Dne stromů se učili zajímavosti
o stromech. Také se dověděli něco o fyzice v besedě Hravá věda.
I v tomto školním roce jsme se zapojili do projektu Záložka do knihy spojuje školy. Byla nám
přidělena slovenská škola pod Tatrami, Vydrník, s jejímiž žáky jsme si vyměnili záložky a navázali
přátelství.
S radostí jsme předvedli našim babičkám a dědečkům na jejich oslavě, jak umíme zpívat a tancovat.
11.11.2015 jsme netrpělivě očekávali sv.Martina na bílém koni, a když nepřijel, aspoň jsme si o něm
zábavnou formou povídali.
A naši prvňáčci si už svou pílí vysloužili první Slabikář. Na slabikářové slavnosti byli pasováni na
čtenáře.
Také lampionový průvod se vydařil a překvapení v podobě ohňostroje stálo za to.
Teď už vyhlížíme vánoční čas a těšíme se na vše nové.
Veškeré informace o dění ve škole můžete sledovat na stránkách školy www.skola-loucany.cz.
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Naši šikovní školáci:
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Tomáš Přidal
Narozen 10. 5. 1990 v Olomouci. Má střední vzdělání s maturitou, obor
podnikání. Publikoval časopisecky v novinovém tisku Olomoucký deník,
měsíčníku sci-fi, fantasy a hororu Pevnost, brněnském literárním časopisu Host,
Almanaších české poezie Ptáci z podzemí, Pastýři noci a Rybáři odlivu, sborníku
fantastických mikropovídek Fantastická 55 a v ročence Nejlepší české básně
2013. Zajímá se o archeologii a literaturu – z té především pak o českou a
světovou fantastiku. Jeho největším literárním vzorem je český básník Vítězslav
Nezval. Tomáš žije v Náměšti na Hané.
Šlechetné dary Vánoc
Tomáš Přidal

Okamžiky zázraků
se nedějí jenom v pohádkách,
Vánoce jsou tu proto, aby každý
dostal svůj vysněný zázračný dar.

Cestou k štědrým trhům,
plným radostného povyku,
padají nám na ramena
něžné tíhy prochladlých vloček.

Mnoho darů bývá pod vánočním
stromem,
ale dar, který dostal Josef s Marií
byl přece malý chlapeček v kolébce,
kvůli kterému tento svátek slavíme.

Na tržišti vyskakují z kádí
velcí kapři se zlatými šupinami,
nekorunovaní princové
ušlechtilých říčních království.

Darovat život
malému tvorečkovi
je krásná věc
nad zázraky.

Na vše shlíží Ježíš Nazaretský,
v ochraně svatého Ducha,
podarovává lid štěstím
a dobrými mravy vánočními.

Zázrakem je totiž život sám.
Pro mnohé je darem již to,
když mohou být se svými nejbližšími,
udělat z ničeho velké překvapení,
a tyto chvilky nechat věčností.
Blaho duše - Tomáš Přidal
Vytepali do nebe
plechová oblaka
a soumračná srdce.

Okamžik souznění - Tomáš Přidal
Stromy shazují své šaty,
stejně jako zamilovaní
v intimních chvílích.

Dávají štěstí i moudrost,
mladým i starým;
všichni zaslouží ono blaho duše.

Ptáci vkreslují křídly
do vínové oblohy
tisíce lechtivých pohlazení.

Z lásky snesou
azurově modré nebe,
jež zahřívá naše dechy.
Vytrvalostní běh
myšlenkami Osudu
je trasa blahodárná i útrpná.

Chodci nastavují deštníky,
brání se chladivým kapkám,
jež kropí zrcadlově čistá dláždění.
V řádu je poklid a mír,
a tam, kde se snoubí
čistota s uctivou láskou…

Nikdo nemá stejný cíl,
přesto máme všichni

Tam se krásně žije!

stejný startovní bod…
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Výsledky dotazníkového šetření spokojenosti občanů se životem a děním v naší obci:
Přinášíme souhrn odpovědí, jak byly občany vyhodnoceny jednotlivé otázky (odevzdáno 74 dotazníků):
jak se Vám v obci žije? 41,9% velmi dobře, spíše dobře 44,6%, dobře ani špatně 12,2% špatně 1,4%
co se vám v obci nejvíce líbí? klidný život, vzhled obce
co se vám v obci nelíbí? veřej.doprava, nezájem lidí,, nedostatek obchodů a služeb, obchod -potraviny
co vám nejvíce chybí? nejvíce kvalitní obchod s potravinami, lavičky, kroužky pro děti, bankomat
mezilidské vztahy - velmi dobré 5,4%,docela dobré 67,6%,ne moc dobré 17,6%,nevím 9,5%
jste ochotni udělat něco pro obec? ano 75,6%, spíše ne 4,1%, rozhodně ne 1,4%, nevím 18,9%
co můžu obci nabídnout? pomoc na brigádě, při údržbě zeleně, nabídka na správu hřiště,….
kdo odpovídal? muži 44,6%, ženy 55,4%
věk odpovídajících? 15-29 let/ 12,2%, 30-49let/ 48,6%, 50-64let/ 17,6%, 65 a více/ 21,6%
další připomínky a podněty z dotazníků:
vyřešit rychlost jízdy aut obcí, vánoční strom dát před hospodu, zakázat jízdu
na motorkách v cihelně, řešení problému zápachu v létě ze ZD, vybudování
chybějících cest, zejména na Rajčudě, nový chodník a most na Senici, zákaz
vjezdu traktorů v celé obci, údržba areálu bývalé cihelny proti zaplevelování,
pejskaři a koňáci by si měli po svých miláčcích uklízet,nenechávat hromádky po
obci, zvýšení bezpečnosti chodců, osazení radarů na měření rychlosti, zřízení
hřiště s umělým povrchem, velká nespokojenost s rozježděnými plochami před
RD na „náměstíčku“, zákaz a postih sypání odpadu a suti na obecní pozemky,
přísný zákaz venčení psů na hřišti a parkování na travnatých plochách.
Z výsledků dotazníků je vidět, že Vás občany trápí stejné věci jako nás, představitele obce. Věříme ale, že
společnými silami můžeme mnohé zlepšit, především pokud nebudeme lhostejní k chování jedinců a když
je zkusíme slušně požádat, aby nedělali to, co se druhým nelíbí a kazí nám vzhled obce. Vaše podněty
nezůstanou určitě uloženy v šuplíku, ale budeme se jimi zabývat a snažit se o další vylepšení naší obce.
Všem, kteří svůj názor napsali, ať už jakýkoliv, opravdu moc děkujeme.
Rada obce.
Co se nám letos podařilo a co je v plánu na příští rok?
- získání dotace a realizace zateplení a výměny oken a dveří budovy Základní školy –
dokončeno, náklady: 1.975.735,49 Kč, dotace: 1.365.733,80 Kč, zhotovitel fi TESTAV Olomouc
- získání dotace na hřiště na plážový volejbal, probíhají dokončovací práce, náklady 613.484Kč,
dotace 400.000 Kč, zhotovitel Investol Olomouc
- získání dotace na nové lavice s vyhříváním do kapličky a chodník kolem kaple (probíhá
výroba lavic), náklady: 446.930,69 Kč, dotace 280.000 Kč
- nové sociální zařízení v budově MŠ, vlastní finance – náklad 266.943,84 Kč, J.V.G.Livex Ol.
- bezúplatně byly obci předány dokončené pozemkové úpravy (Polní cesty a mokřadní biotop),
které provedl Státní pozemkový úřad Praha, v hodnotě 12.584.170,37 Kč
plán 2016: stavební úpravy cesty u hřiště, cesty za hřištěm a přes mostek,
úprava cesty V Úvoze, výstavba venkovní třídy a doplnění herních prvků u
ZŠ a MŠ. Budeme zkoušet získat dotace na multifunkční hřiště, zateplení
dalších obecních budov, na rekonstrukci místního rozhlasu případně i
veřejného osvětlení, bude nadále jednáno se správou silnic a s Policií ČR
ohledně zpomalovacích prvků na silnici od Drahanovic a od Senice, atd..,
Hodně bude záležet na štěstí a hlavně také na financích…
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KAM VÁS ZVEME, KDE SE VŠICHNI POTKÁME A NA CO SE MŮŽEME TĚŠIT….
VÁNOČNÍ STROM - pátek 4.12.2015 v 17.oo hod.
předvánoční podvečer s pásmem vánočních koled, básniček a scének v podání
našich dětí, poté rozsvícení vánočního stromu a koledy před kulturním
domem a oblíbený svařák a dobroty pro všechny
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA –
čtvrtek 3.12.2015 v 17.oo hod.
kulturní dům se změní v bránu pekla, ale zavítá sem se
svojí nadílkou i Svatý Mikuláš a jeho pomocníci, pro děti
bude zábavný program a hlavně Mikulášská nadílka, pro
všechny čertí bar.
2016:
HASIČSKÝ PLES LOUČANY – 8.1.2016
SPORTOVNÍ PLES ARSENAL LOUČANY – 16.1.2016
KVĚTINOVÝ PLES OB LOUČANY – 20.2.2016
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL – 21.2.2016
Plesy Náměšť na Hané:
16.1. Myslivecký, 23.1. Šibřinky, 31.1. Dětský maškarní, 13.2. Obecní, 26.2.Sportovní

POZVÁNKA NA FOTBÁLEK
Fotbalisté malé kopané „ARSENAL LOUČANY“
zvou příznivce kopané každý čtvrtek od 19 od 20 hodin
na společný trénink do tělocvičny v Náměšti na Hané.
PRODEJ VÁNOČNÍCH KAPRŮ:
Vánočního kapříka na slavnostní
štědrovečerní stůl si můžete
zakoupit 21.12.2015 od 10,45 do 11,15 hod.
před obecním úřadem.
**************************************************************************
POPLATKY - POPLATKY – A ZASE POPLATKY !!!
Upozorňuji, že dosud někteří občané neuhradili povinné poplatky za odpady, psy a stočné.
Dle OZV 1/2012 o místním poplatku za odpady mohou být včas nezaplacené poplatky nebo část těchto
poplatků navýšeny až na trojnásobek; toto zvýšení bude příslušenstvím poplatku a tato částka bude
vymáhána.
Poplatky můžete hradit na obecním úřadě v hotovosti každou středu 7:30-11:00 13:00-16:30, DODRŽUJTE
PROSÍM URČENÝ DEN PRO PŘÍJEM PLATEB V HOTOVOSTI
nebo na bankovní účet vedený u České spořitelny, a. s., č. ú.: 1817702319/0800, variabilní symbol=číslo domu.

***********************************************************************************
Kontakty:

Obecní úřad Loučany: tel.585952112, fax: 585751699, e-mail: obec@loucany.cz, www.loucany.cz
Úřad městyse Náměšť na Hané (matrika, stavební úřad), náměstí T.G.Masaryka 100, 783 44
tel. 585 757 815, 585 757 813, 585 757 814, fax 585 757 810
www.namestnahane.cz, stavebni@namestnahane.cz matrika@namestnahane.cz,
Připomínky i příspěvky, Vaše oznámení, atd…. do občasníku můžete odevzdat na obecním úřadě, paní Palátové nebo na
e-mail: obec@loucany.cz.
Za redakční radu: Pavla Palátová
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